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MIDEA

HIGH-WALL BREEZELESS

Midea Breezeless is de innovatieve airconditioner die 
speciaal is ontworpen om maximaal comfort te bieden 
zonder de vervelende luchtstromen die typisch zijn voor 
conventionele airconditioners. Het toestel heeft zowel 
ventilatieopeningen aan de voor- als aan de zijkant voor 
een 360° "surround"-koeling. Bovendien heeft het 
de hoogste energie classi�catie A+++, wat een grote 
besparing op het elektriciteitsverbruik oplevert.

Zijdelingse uitblaas
Breezeless is de eerste en enige split-airconditioner 
met “zij-uitblaas”. Het S-Wing-ontwerp aan de zijkant 
zorgt ervoor dat uitlaten aan twee zijden van de unit 
samenwerken met de uitlaat aan de voorkant om koele 
lucht te verspreiden. Dit helpt de Breezeless unit om  
de kamer gelijkmatiger en e�ectiever af te koelen  
dan conventionele airconditioners.

Zelfreinigend systeem
De �lters verwijderen bacteriën, virussen, allergenen,  
stof en vieze geurtjes. De zelfreinigende functie 
elimineert condenswater en verdrijft bacteriën.

"Eco"-mode
Tot 60% energiebesparing, met deze technologie kunt 
u genieten van een comfortabele airconditioning 
met aanzienlijke energiebesparingen tot 60% in 
de economische modus vs. automatische modus.

Snelle koeling
Met een ultrahoge bedrijfssnelheid van de inverter-
compressor (65Hz in 6 sec.), een supersnelle ventilator  
en een ultrabrede luchtuitlaat (70 mm), kan de Breezeless 
de kamertemperatuur binnen 60 seconden snel verlagen.

Breezeless effect
Breezeless is uitgerust met een dubbele klep “TwinFlap™”. 
De twee tegenover elkaar liggende �appen, met 
7928 microgaten, zijn ontworpen om de luchtstroom 
te veranderen in duizenden kleine deeltjes koele lucht, 
waardoor de luchtstroom wordt verzacht om het gevoel 
van koude luchtstoten te elimineren.

Remote control app
Biedt de mogelijkheid uw toestel 
te bedienen via internet vanuit 
welke plaats dan. Het resultaat is 
een optimale klimaatregeling in 
combinatie met een maximale 
energiebesparing.
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WARMTEPOMPEN

Model Breezeless 27 Breezeless 35

Binnentoestel MSFAAU-09HRFN8 MSFAAU-12HRFN8

Buitentoestel MOB01-09HFN8 MOB01-12HFN8

Koelvermogen (min.-max.) kW 2,64 (0,85-3,28) 3,52 (1,32-4,37)

Verwarmingsvermogen (min.-max.) kW 2,93 (0,79-3,37) 3,81 (0,88-4,54)

Opgenomen vermogen koelen W 643 (100-1150) 857 (130-1700)

Opgenomen vermogen verwarmen W 637 (70-990) 952 (120-1550)

Bedrijfsstroom koelen A 2,80 3,72

SEER 8,5/A+++ 8,5/A+++

SCOP 4,6/A++ 4,6/A++

Luchtdebiet binnenunit L/M/H m3/h 380/500/610 400/520/640

Geluidsdrukniveau*
SL/L/M/H

Binnentoestel dB(A) 19/20,5/35/38 20,5/21/35,5/38,5

Buitentoestel dB(A) 55,5 55,5

Geluidsvermogen
hoog ventilatorniveau

Binnentoestel dB(A) 54 54

Buitentoestel dB(A) 57 60

Afmetingen BxDxH
Binnentoestel mm 940x193x325 940x193x325

Buitentoestel mm 800x333x554 800x333x554

Gewicht
Binnentoestel kg 10,7 10,7

Buitentoestel kg 29,3 29,3

Voedingsspanning V/Ph/Hz 230/1/50

Bedrading voeding buiten # x mm2 3x2,5

Bedrading tussen binnen/buiten # x mm2 5x2,5

Zekering (traag) A 16

Diameter koelleiding

Vloeistofleiding mm (inch) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Zuigleiding mm (inch) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Condensaat mm 16 16

Max. leidinglengte m 25 25

Max. hoogteverschil binnen/buiten m 10 10

Koelmiddel R32

Koelmiddelvulling kg 0,69 0,69

Bijvulling met een leidinglengte van meer dan 5 m g/m 12 12

Werkingslimiet koelen °C -15/50

Werkingslimiet verwarmen °C -25/30

Standaard afstandsbediening IR RG58N(B2H)/BGEF

*Alle informatie is fabrieksinformatie. Kortetermijnwijzigingen voorbehouden.
De prestatiewaarden zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden:
Koelmodus: interne temperatuur 27°C DB/19°C WB; Buitentemperatuur 35°C DB / 24°C WB
Verwarmingsmodus: binnentemperatuur 20°C DB / 15°C WB; Buitentemperatuur 7°C DB / 6°C WB
Geluid van de binnenunit gemeten in geluiddichte kamer aan de luchtuitlaat op een afstand van 1 m aan de voorkant en 0,8 m onder de unit.
Geluid van de buitenunit gemeten onder vrije veldomstandigheden bij de luchtuitlaat op een afstand van 1 m aan de voorzijde van het apparaat op een hoogte 
van 0,5 x apparaathoogte.
De afmeting van de elektrische leiding en de zekering moeten overeenkomen met de respectieve specificaties van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf en de res-
pectieve nationale en internationale wettelijke voorschriften.
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